
CM CELL APPLICATION NO :  
 

பயனாளியின் சம்மதக்கடிதம் 
 

அனுப்புநர் 
(பயனாளியின் பபயர் மற்றும் முகவரி) 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

பதாலைபபசி எண்: ………………… 

 

பபறுநர் 
நிர்வாகப் பபாறியாளர் 
……………………… .பகாட்டம் 

………………………...…நகரம் 
………………………. மாவட்டம் 
 

வீடு பகாரும் திட்டப்பகுதியின் பபயர் …………………….. 
ஐயா, 
 
 நான் பமற்கண்ட முகவரியில் வசித்து வருகிபேன். என்னுலடய ஆண்டு 
வருமானம் ரூ.3.00 இைட்சத்திற்கு உட்பட்டது. எனது பபயரிபைா அல்ைது 
எனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பபயரிபைா இந்தியாவின் எந்த பகுதியிலும்  
பசாந்தமாக கான்கிரீட் வீடு இல்லை என்பலத பதரிவித்துக் பகாள்கிபேன். 
நான் வசிப்பதற்கு ஆதாரமாக எனது குடும்ப உணவு பங்கீட்டு அட்லட, 
வாக்காளர் அலடயாள அட்லட மற்றும் ஆதார் அட்லட சமர்ப்பித்துள்பளன். 
பமலும் அரசு வழங்கும் பவறு எந்த மானியத்திட்டத்திலும் நான் 
பயன்பபேவில்லை என்பலத பதரிவித்துக் பகாள்கிபேன். எனக்கு 
இவ்வாரியத்தின் மூைம் குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டால் அதற்கான 
பயனாளியின் பங்குத்பதாலக பசலுத்தி, இத்திட்டத்திற்கு முழு 
ஒத்துலழப்லபயும் தருவதற்கு சம்மதம் பதரிவிக்கிபேன். 
 
 
நாள் ……………………                      பயனாளியின் லகபயாப்பம். 



  1. குடும்பத் தலைவரின் பபயர்
  2. பாலினம்
  3. தந்லதயின் / கணவரின் பபயர்
  4. குடும்பத் தலைவரின் வயது

   தாங்கள் வசிக்கும் பகுதி குடிலைப்பகுதியா? ஆம் - 01 இல்லை - 02

   அ. வீட்டு எண்   ஆ. பதரு / பகுதி பபயர்
   இ. வார்டு எண்    ஈ. மண்டைம் எண்.
   உ. நகரம்    ஊ. அலைபபசி எண்.

   அ. வீட்டு எண்   ஆ. பதரு / பகுதி பபயர்
   இ. வார்டு எண்    ஈ. மண்டைம் எண்.
   உ. நகரம்

நிரந்தர வீடு - 01 ஓட்டு வீடு-02 ஓலை வீடு-03
   ஓட்டு வீடு (கல்நார்/இரும்பு தகடு/ஓடு)-02
   ஓலை வீடு (ஓலை/தார்பாலின்/மரப்பைலக) - 03

 10. ஆதார் அட்லட எண்.
  இல்லைபயனில்
  உணவுப்பங்கீட்டு அட்லட எண்.
  வாக்காளர் அட்லட எண்.

  11. குடும்ப உறுப்பினர்கள் விபரம் :
 வ. 
எண்.

பாலினம் வயது

1
2
3
4
5

பழங்குடியினர் - 03
  பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் - 04

  நிரந்தர வீடு (கான்கிரீட்/கருங்கல் தளம்) - 01

  பபாது பிரிவினர் - 01
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்படார் -05
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தமிழ்நாடு நகர்ப்புர வாழ்விட பமம்பாட்டு வாரியம்

   ஆம் / இல்லை எனில்

  5. தற்பபாலதய  முகவரி

ஆண் :01  பபண் :02 மூன்றாம் பாலினம்: 03

அலனவருக்கும் வீட்டு வைதித் திட்டம்
படிவம் - ஆ பயனாளி பற்றிய விரங்கள்

  6. நிரந்தர முகவரி :-

   7. தற்பபாலதய  குடியிருப்பின் விபரம் :-
பைாந்தம்-01 வாடலக-02 மற்றலவ-03

   8. பமற்கூலரயின் வலக  :-

  9. குடியிருப்பிலுள்ள பமாத்த அலறகளின் எண்ணிக்லக ைலமயைலற தவிர்த்து

வாக்காளர் அட்லட எண்.

  12.  மதம்

  வீடு உரிலம குறித்து பயனாளியின் பைாந்த மாவட்ட வருவாய்                        துலற 
வழங்கியுள்ள தனிப்பட்ட ஆள் அறிதல் எண் / ைான்றிதழ்

குடும்ப உறுப்பினர் பபயர்
குடும்ப தலைவருக்கு உள்ள 

உறவுமுலற ஆதார் எண்.

  புத்தமதம் - 06
 கிறித்துவர் - 03
 ப ாராஷ்டிராயனிைம் - 07

சீக்கியர் - 04
மற்றவர்கள் - 08

  13. வகுப்பு
  தாழ்த்தப்பட்படார் - 02

  இந்து - 01
  ப யின் - 05

  முஸ்லீம் - 02
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  ஆ) வங்கியின் பபயர் மற்றும் கிலள

  16. குடும்பத் தலைவரின் நிலை தனிப்பபண்/விதலவ - 03

  17. குடும்பத்திற்கு இந்தியாவில் எங்பகனும் வீடு - நிைம் பைாந்தமாக உள்ளதா? ஆம் - 01

  குடும்பத் தலைவரின் லபகாப்பம் /இடது லகபபருவிரல் பதிவு

  •   பமற்கண்ட விவரங்கள் அலனத்தும் உண்லம என இதன் மூைம் உறுதியளிக்கிபறன்.
   •   வாரியம் நிர்ணயம் பைய்யும் பயனாளிகளின் பங்குத் பதாலக பைலுத்துவதற்கு ஒப்புக் பகாள்கிபறன்.

  இலணப்பு :
  1. கணவன், மலனவி ஆதார் அட்லட நகல்
  2. வருமான ைான்று நகல்
  3. குடும்ப அட்லட நகல்
  4. வங்கி கணக்கு புத்தக நகல்

   நாள் : லகபயாப்பம்

5 வருடங்களுக்கு பமல் -(04)
  திருமணமானவர் - 01 திருமணமாகாதவர் - 02

  18. பவலையின் தன்லம

  15. இவ்விடத்தில் (நகரம்/மாநகரம்) வசித்து வரும் வருடங்களின்எண்ணிக்லக

  14. வங்கி விபரம்

  அ) வங்கி கணக்கு எண்.

   இ) வங்கியின் IFSC Code

  19. குடும்பத்தின் ைராைரி மாத வருமானம் (ரூபாயில்)

  சுயபவலை - 01  மாத வருமானம் - 02 நிர்ணயித்த கூலி - 03
  கூலி  - 04  மற்றலவ  - 05

இல்லை - 02

   0 முதல் 1 -(01) 1 முதல் 2 - (02) 3 முதல் 5 - (03)

  ஆ) ஆம் எனில் ைதுர மீட்டிரில் நிைம் எவ்வளவு ?
  அ) ஆம் எனில் பகுதியின் பபயர் (பகுதி / நகரம் / மாநிைம்)


